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Hiánypótló munka Sárospatakról

A közelmúltban hiánypótló munka látott napvilágot Dienes Dénes és Ugrai János tollából. 
A Sárospataki Református Kollégium története cím_ munkájuk a Hernád Kiadónál jelent 
meg.

A hagyomány a Sárospataki Református Kollégium alapítását 1531-re teszi. Az in-
tézmény hosszú fennállása idején többször történt próbálkozás történetének megírásá-
ra, de egyik elQzQ kiadvány sem olyan részletes, alapos, mint a Debreceni Református 
Kollégium történetérQl készült alkotás.

Másrészt pedig az utóbbi évtizedben számos munka feldolgozta elsQsorban az iskola 
két világháború közötti történetének néhány részletét, de nem törekedett egyik m_ sem a 
kor teljességének bemutatására. A fent említett munka legfontosabb elQnye a teljességre 
való törekvés.

Dienes Dénes és Ugrai János vállalkozása sem éri el a debreceni munka alaposságát, 
de a 21. század elsQ ilyen jelleg_ próbálkozása. Mint ahogyan már jeleztük, fontos, hogy 
a Kollégium történetének egészét taglalja, egészen 1945-ig.

A könyv inkább népszer_sítQ jelleg_, mint tudományos. Értékét az is növeli, hogy 
minden fejezet után megtalálható a korszakra vonatkozó gazdag irodalom is. Így aki a 
téma iránt mélyebben szeretne érdeklQdni, már eleve kap egy jól használható irodalom-
jegyzéket.

A középkor történetének felvázolásakor a szerzQ elsQsorban a tényanyag összegy_jté-
sére törekedett, de hiányzik a folyamatok alapos értékelése, logikai összefüggések kere-
sése.

Az újkor történetével foglalkozó Ugrai János néha szembemegy a modern szakiroda- János néha szembemegy a modern szakiroda-néha szembemegy a modern szakiroda-
lommal. Gondolunk itt pl. az Entwurf megítélésére, ami ugyan tartalmazott németesítési 
tendenciákat, de modernizáló jellege sem elhanyagolandó.

Minden hiányossága ellenére a m_ rendkívül fontos, mivel egyetlen kötetben vehetjük 
kézbe Sárospatak református iskoláztatásának történetét. A munka nyelvi megformálása 
világos, az általános m_veltséggel rendelkezQk számára érthetQ.

Szép a kötet technikai megoldása, a képek elhelyezése. Logikus, áttekinthetQ a szer-
kesztés, tagolás.

Ajánlom mindazoknak, akik érdeklQdnek a sárospataki iskoláztatás története, a protes-
táns oktatásügy története iránt! Nem fognak csalódni! A m_ angol nyelven is megvásá-
rolható.

(Dienes Dénes – Ugrai János: A Sárospataki Református Kollégium története. Sárospatak, 
2013, Hernád Kiadó, 204 p.)
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